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Aktualumas

 LR seimas 2022 metus paskelbė ir Gyvūnų gerovės metais.

 Lietuva pasirašė Europos konvenciją dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos, taip
pat, pastaraisiais metais buvo atskleista ir paviešinta daug žiauraus elgesio su
gyvūnais atvejų, todėl edukacinėse veiklose, projektų metu vaikams suteiksime
žinių apie gyvūnų gerovės svarbą, kuriant Lietuvoje gyvūnų gerovei palankią
aplinką.

 Pasak archeologų, lietuviai neabejotinai augino daug įvairių gyvūnų. Apie tai
byloja jų palikti įspaudai plytose, išlikę kaulai. Yra daug sukurta lietuvių liaudies
dainų apie gyvulius. Iš jų galima spręsti, kokie gyvūnai buvo auginami – šunys ar
arkliai, kokius gyvūnus lietuviai valgė, kokius medžiojo, o kokius žvejojo“, –
teigia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Mokslinių tyrimų
centro vedėjo pavaduotojas dr. Povilas Blaževičius.



Projekto tikslas: stiprinti pažinimo apie gyvulius 

kompetenciją, supažindinti su lietuvių liaudies folkloru.

Edukacinis užsiėmimas ,,Gyvūnai ir mes“. Dalyvavo veterinarijos gydytojas, savanoris.

 Susipažino su naminiais, laukiniais gyvūnais ir vaikų augintiniais: kačiukais, šuniukais, peliukais ir kt.

Aptarė gyvūnų kūno sandarą, elgseną, gyvenimo ypatumus.

 Demonstravo vaizdines priemones, paaiškino, kad gyvūnų sandara šiek tiek panaši į žmogaus, kad ir jie

serga ligomis, kurios panašios į žmonių ligas, kad ir gyvūnams daromos operacijos.

 Vaikai turėjo galimybę susipažinti su su tikrais gydymo instrumentais, vaistais, švirkštais, stetoskopu.

 Vaikai pasakojo apie namuose auginamų gyvūnų mitybą ir gyvenimo sąlygas, apibūdino ne tik

pagrindinius gyvūno bruožus, bet ir jų elgseną, ligas.

 Mįslės apie gyvūnus yra viena seniausių tautosakos rūšių, todėl labiausiai vaikams patiko minti mįsles,

dainuoti dainas pagal įrašus https://www.youtube.com/watch?v=lhvAOmuNXFs

 Klausė LP Balio Dvariono ,,Lietuvių liaudies dainos vaikams“.

https://www.youtube.com/watch?v=lhvAOmuNXFs




UGDOMOJI VEIKLA 
,,ŠUNIUKAS – ŠEIMOS 

DRAUGAS“

 Pasakos ,,Kaip šuo draugo ieškojo“ inscenizavimas.

 Liepa deklamavo eilėraštį ,,Mylimas Šunelis“.

 Vaikai noriai aplikavo tema: ,,Šuniukai ir kačiukai  -

vaikų draugai“.

 Vaikų mintys: Liepa (4 m.) : ,,Mano šuniukas Betė, aš 

jį labai myliu, nes jis glosto man veidelį.“

 Joris (3 m.): ,,Mano šuniukas Džeris palydi mane į 

darželį, ateina su mama manęs pasitikti “.



Improvizacija ir aplikacija



MANO AUGINTINIS

 Vaidybinė improvizacija ,,Raina katytė“.

 Stebėjo gyvūnus knygose, internete, kitose

informacijos šaltiniuose. Sužinojo, kad gyvūnėlių

kūnas padengtas kailiu.

 Kūrė katinėlį iš antrinių žaliavų: siūlų, vilnos,

vielučių.

Mokėsi piešti gyvūnų kūno dalis, panaudojant

įvairias meninės raiškos priemones.



Laisva improvizacija ir kūryba



Savanorystė – paramos akcija 

,,Padėk, tam, kam sunkiausia“

 Surinkome daug maisto mažiems paliktiems be meilės ir namų gyvūnėliams.



Tikslas: Ugdyti aktyvų tradicijų dalyvį, turintį norą pažinti lietuvių liaudies tautosaką:

dainas, ratelius, žaidimus, greitakalbes, mįsles, patarles, gyvūnų ir paukščių

pamėgdžiojimus.

„Avelės“

Žaisti galima ir lauke, ir patalpoje.

Skaičiuote išrenkamas "piemenėlis" ir "vilkas". Kiti žaidėjai - "avelės". Jos stovi būriu, o piemuo vaikščioja aplink, mojuodamas botagu 

(virvele), ir dainuoja:

 Ganau, ganau aveles

 Po žaliąsias lankeles.

 Tupi vilkas už tvoros,

 Nenulaiko uodegos.

 Aš to vilko nebijau,

 Aš jį greitai išbaidžiau.

Po šios dainelės ateina piktas vilkas. Kad nuviliotų piemenėlį nuo avelių, jis sako:

 - Piemenėli, piemenėli, tau mama nupirko labai gražią kepurę.

 - O kas mano aveles paganys? - klausia piemuo.

 - Aš paganysiu, o tu greičiau bėk.

Kai piemuo išeina, vilkas gaudo aveles ir veda į mišką (į sutartą vietą). Žaidžiama, kol pagaunama paskutinė avelė.



Ačiū už dėmesį! 


